
Diplomant: Mariana Kyselová                                                                                                                                     

Název bakalářské práce: Prvky gotického románu a Southern Ontario Gothic v díle Robertsona  

 Daviese/Features of the Gothic Novel and Southern Ontario Gothic in the Works of  

 Robertson Davies 

Vedoucí práce: PhDr. Soňa Nováková, CSc., M.A. 

Oponent: Mgr. Klára Kolinská, M.A., PhD.  

 

Posudek oponenta: 

Bakalářská práce Mariany Kyselové se zabývá žánrem gotického románu, a konkrétně prvky tzv. 

„Southern Ontario Gothic“ v díle současného kanadského autora Robertsona Daviese. V úvodu 

je třeba konstatovat, že jak po stránce terminologické, ta z hlediska metodologického postupu 

působí poněkud rozpačitě.  

Hned na první stránce textu je poněkud zarážejícím způsobem pro vymezení ústředního pojmu, 

s nímž autorka zamýšlí pracovat, tedy „gothic“, použita definice z Websterova slovníku; přestože 

lze s autorkou souhlasit, že tento termín má mnoho významů, tak samozřejmou skutečnost není 

třeba dokazovat, natož ji obhajovat závěry typu: „The term has acquired so many meanings 

depending on the context that on its own it may be too general to signify much unless it is a 

special term or phrase.” (str. 10). Pro účely literární analýzy je třeba pracovat se specifickými a 

relevantnějšími prameny. Stejně tak je pravda, že termín „Southern Ontario Gothic“ není příliš 

jasně definován a kanadští literární historici a kritici ho používají ne vždy důsledně, ale přesto se 

domnívám, že pro potřeby argumentace v bakalářské práci by bylo vhodné stanovit určité jeho 

významové vymezení, byť pracovně a hypoteticky. To v práci chybí, a autorčiny závěry analýz 

románů Daviesovy trilogie tak působí poněkud nahodile a málo přesvědčivě.  

Zcela nejasný je výklad vztahu mezi „gothic“ (a „Southern Ontario Gothic“ konkrétně) a 

regionalismu a regionální literatury. Pokud je tento termín sám o sobě tak obtížně definovatelný, 

je vůbec možné tento vztah vymezit? Pokud ano, pak na přesvědčivějším základě než spokojit se 

s tvrzením, že „Apart from the fact that it describes the respective local issues, regional Gothic is 

difficult to define since it does not share as many features of traditional Gothic as others; each 

region has its own literary scope which is unique for that location.” (str. 11). Způsob, jakým 



tradice a prostředí jižního Ontaria ovlivnily tvorbu Robertsona Daviese, zůstává v podstatě 

nevysvětlen, přestože není v jeho románech nevýznamný – ovšem (nezodpovězenou) otázkou je, 

zda opravdu v „gotickém“ smyslu. Davies byl zrovna tak satirickým glosátorem a především 

přesvědčeným jungiánem (stejně jako tehdejší kanadská literární ikona Northrop Frye, jehož vliv 

na Daviesovu generaci kanadských prozaiků byl obrovský – což by v práci možná stálo za 

zmínku), spíše než jednoznačně „gotickým“ autorem. 

 

V práci je řada irelevantních prohlášení, jejichž účel je nejasný a výpovědní hodnota takřka 

nulová, např. „A wave of searching and looking into the past was triggered in order to find 

unifying elements that would finally create and honourably represent Canadian culture. Journeys 

into the past can be exciting and full of enthusiasm, but in the Canadian context it turned out to 

be rather awkward since Canadian history is full of violence and blood of its own population.” 

(str. 14). Vlastní analýzy románů Daviesovy Deptfordské trilogie trpí přílišnou popisností, 

zejména pokud jde o charakteristiky postav, a (možná z uvedených důvodů) v podstatě příliš 

nedokazují autorčiny předpoklady. Práci by prospěl důsledněji stanovený výchozí záměr, a také 

pečlivější jazykové zpracování – romány Robertsona Daviese si to jistě zaslouží.  

 

Z uvedených důvodů navrhuji bakalářskou práci Mariany Kyselové k obhajobě s navrženým 

hodnocením známkou DOBŘE.   
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